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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 

o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 

 

(druk nr 1290) 

 

 

 

USTAWA z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152) 

 

Art. 2. 

Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)    Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, 

wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Najwyższej Izby 

Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii 

Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa 

Służby Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, 

Kierownika Krajowego Biura Wyborczego; 

3)   Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta, 

zastępcy Prokuratora Generalnego; 

4)   Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, <członka Państwowej Komisji do 

spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności 

seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15,> członka Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 
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podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika Finansowego, zastępcy 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownika urzędu centralnego, 

wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu 

centralnego, wicewojewody. 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników 

zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Sejmu; 

2)   Kancelarii Senatu; 

3)   Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

3a)  (uchylony); 

3b)  Sądzie Najwyższym; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)    Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego; 

7)   Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 

7a)  Biurze Rzecznika Praw Dziecka; 

7b)  Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; 

8)   Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

8a)  Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach 

nieuregulowanych w odrębnych przepisach; 

9)   Krajowym Biurze Wyborczym; 

9a)  (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  regionalnych izbach obrachunkowych; 

13)   Urzędzie Ochrony Danych Osobowych; 
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14)  Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu [.] <;> 

<15) Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 

poniżej lat 15.> 

2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2)   urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 

3)   urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 

4)   (uchylony), 

4a)  Rządowym Centrum Legislacji, 

5)   komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, 

5a)  Centralnym Biurze Śledczym Policji, 

5b)  Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, 

5c)  Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 

6)   (uchylony), 

7)   (uchylony), 

8)   Biurze Nasiennictwa Leśnego 

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559). 

 

Art. 36. 

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne I i II instancji powoływane 

przez kierowników urzędów, przy których działają. 

2. Członków komisji dyscyplinarnych, w tym przewodniczącego i zastępców 

przewodniczącego, powołuje na okres czterech lat kierownik urzędu, przy którym komisja 

działa, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej. Członkiem komisji 
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dyscyplinarnej może być urzędnik mianowany, zatrudniony w urzędzie co najmniej pięć 

lat, dający rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. 

3. Komisja dyscyplinarna orzeka w składach trzyosobowych. 

4. Komisje dyscyplinarne I instancji powołuje się we wszystkich urzędach państwowych, z 

tym że wojewoda może powołać komisję dyscyplinarną I instancji dla urzędników 

zatrudnionych w urzędach kilku rejonowych organów rządowej administracji ogólnej
(6)

. 

Uprawnienie takie przysługuje również innym organom rządowej administracji specjalnej 

stopnia wojewódzkiego
(7)

 w stosunku do podległych im urzędów. 

5. Komisje dyscyplinarne II instancji (odwoławcze) powołuje się przy: 

1)    Marszałku Sejmu - dla urzędników Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego, 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 

2)   Marszałku Senatu - dla urzędników Kancelarii Senatu; 

3)   Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej - dla urzędników Kancelarii Prezydenta; 

4)   Prezesie Rady Ministrów - dla urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów oraz ministerstw i urzędów 

centralnych organów administracji rządowej; 

5)   właściwym ministrze - dla urzędników urzędów podległych naczelnym i centralnym 

organom administracji państwowej; 

6)   ministrze właściwym do spraw administracji publicznej - dla urzędników urzędów 

wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych; 

7)   Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - dla urzędników Biura 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z uwzględnieniem ust. 5
a
; 

7a)  Pierwszym Prezesie Sądu Najwyższego - dla urzędników Sądu Najwyższego; 

8)    Prezesie Trybunału Konstytucyjnego - dla urzędników Kancelarii Trybunału 

Konstytucyjnego, z uwzględnieniem ust. 5
a
; 

9)   Rzeczniku Praw Obywatelskich - dla urzędników Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich; 

9a)  (uchylony); 

9b)  Rzeczniku Praw Dziecka - dla urzędników Biura Rzecznika Praw Dziecka; 

<9ba) Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 

poniżej lat 15 – dla urzędników Urzędu Państwowej Komisji do spraw 
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wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;> 

9c)   Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców - dla urzędników Biura Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców; 

10)  (uchylony); 

11)  wojewodzie - dla urzędników urzędów rejonowych organów rządowej administracji 

ogólnej
(8)

. 

5a. Komisja dyscyplinarna II instancji (odwoławcza) dla urzędników wymienionych w ust. 5 

pkt 7 może być powołana przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a dla urzędników 

wymienionych w ust. 5 pkt 8 - przy Marszałku Sejmu, na wniosek Prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego. 

6. Członkowie komisji dyscyplinarnych są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają tylko 

ustawom. 

7. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, zasady i tryb powoływania i 

odwoływania komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniając 

w szczególności przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, a także 

zapewnienie należytego działania komisji i rzeczników dyscyplinarnych. 

 

 

USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

Art. 4. 

1. Tworzy się Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zwany dalej "Rejestrem". 

[Rejestr składa się z dwóch oddzielnych baz danych: 

1)   Rejestru z dostępem ograniczonym; 

2)   Rejestru publicznego.] 

<Rejestr składa się z trzech oddzielnych baz danych: 

1) Rejestru z dostępem ograniczonym;  

2) Rejestru publicznego; 
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3) Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie 

w Rejestrze.> 

2. Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. W zakresie określonym w niniejszej ustawie 

realizację zadań związanych z prowadzeniem Rejestru zapewnia wchodzące w skład 

Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, zwane 

dalej "biurem informacyjnym". 

3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

 

Art. 6. 

1. W Rejestrze z dostępem ograniczonym gromadzi się, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1-3, dane o 

osobach: 

1)   prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstw, o których mowa w art. 2, 

2)   przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w 

sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 2, 

3)   wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o 

przestępstwa, o których mowa w art. 2, 

4)   nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze 

lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 94 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w 

sprawach nieletnich", w sprawach o czyny karalne, o których mowa w art. 2, z 

wyłączeniem art. 200 § 1 Kodeksu karnego 

-   zwanych dalej "osobami ujętymi w Rejestrze". 

2. W Rejestrze publicznym gromadzi się, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4, dane o osobach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu 

powołano art. 197 § 3 pkt 2 lub § 4 Kodeksu karnego, lub które popełniły przestępstwo, o 

którym mowa w art. 2, będąc uprzednio skazanymi na karę pozbawienia wolności bez 

warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo, o którym mowa w art. 2, jeśli 

którekolwiek z tych przestępstw zostało popełnione na szkodę małoletniego. 

<3. W Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 
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wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, 

gromadzi się dane o osobach, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw 

wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie 

w Rejestrze.> 

Art. 7. 

1. W Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się następujące dane o osobie ujętej w 

Rejestrze pobierane z Krajowego Rejestru Karnego: 

1)   dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko 

rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, 

obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania; 

2)   oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy; 

3)   datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia; 

4)   datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego będącego przedmiotem postępowania; 

5)   kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu; 

6)   informację o wieku małoletniego pokrzywdzonego w czasie czynu, jeśli w 

kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano przepis, o którym mowa w 

rozdziale XXV Kodeksu karnego, z wyjątkiem wyłączeń, o których mowa w art. 2; 

7)   informację o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach 

karnych, zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych, wychowawczo-

leczniczych, okresie próby, dozorze kuratora, środkach kompensacyjnych, przepadku i 

nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia; 

8)   informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania tymczasowego 

aresztowania, kar: pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego 

pozbawienia wolności, aresztu i aresztu wojskowego oraz zastępczej kary pozbawienia 

wolności i pobytu w zakładzie psychiatrycznym; 

9)   informację o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności; 

10)  informację o warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia; 

11)  informację o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w 

zakładzie poprawczym; 

12)  informację o warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego 

zwolnienia; 
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13)  informację o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w 

zakładzie poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie 

poprawczym; 

14)  informację o powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby 

zastępczej; 

15)  informację o zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-

leczniczego. 

2. Zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym dane wymienione w ust. 1, o osobie 

ujętej w Rejestrze, obejmują również dane dotyczące spraw innych, niż określone w art. 2. 

3. Ponadto w Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się: 

1)   numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

osoby ujętej w Rejestrze uzyskany z rejestru PESEL; 

2)   wizerunek twarzy osoby ujętej w Rejestrze uzyskany z Rejestru Dowodów 

Osobistych; 

3)   aktualne adresy zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby ujętej w Rejestrze 

uzyskane z rejestru PESEL; 

4)   faktyczny adres pobytu osoby ujętej w Rejestrze uzyskany od właściwej jednostki 

organizacyjnej Policji. 

4. W Rejestrze publicznym zamieszcza się wymienione w ust. 1 i 3 dane o osobach i w 

sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 2, z wyjątkiem imion rodziców, nazwiska 

rodowego matki, informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 6, numeru identyfikacyjnego 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz miejsca zamieszkania, 

adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz faktycznego adresu pobytu osoby 

ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 2, w miejsce których zamieszcza się 

jedynie nazwę miejscowości, w której osoba ta przebywa. 

<4a. W Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw 

wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie 

w Rejestrze, zamieszcza się:  

1) dane identyfikujące osobę sprawcy: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, 

nazwisko rodowe, wykonywany zawód lub pełnioną funkcję i miejsce 

zamieszkania; 
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2) uzasadnienie zawierające opis czynu, w tym wskazanie czasu, miejsca i 

okoliczności czynu;  

3) datę wydania postanowienia Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15; 

4) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli osoba, której 

dotyczy wpis, złożyła odwołanie od postanowienia Państwowej Komisji do spraw 

wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.> 

5. Dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w Rejestrze niezwłocznie po ich 

przekazaniu do Krajowego Rejestru Karnego. 

6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przekazywania do Rejestru 

danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych, mając na względzie szybkość 

przekazywania danych i ich rzetelność, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych 

oraz potrzebę ich aktualizacji. 

Art. 12. 

Prawo do uzyskania informacji o osobie ujętej w Rejestrze, której dane zostały zgromadzone 

w Rejestrze z dostępem ograniczonym, przysługuje: 

1)   sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości - w związku z 

prowadzonym postępowaniem; 

2)   prokuratorom i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach karnych oraz czynności sprawdzających w sprawach o 

wykroczenia - w związku z prowadzonym postępowaniem; 

3)    Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu i Biuru Nadzoru Wewnętrznego - w zakresie, w jakim jest to 

konieczne do wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie; 

4)   organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia 

oraz w sprawach nieletnich - w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, 

w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia; 
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5)   organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom 

wykonującym zadania publiczne - w przypadkach gdy jest to uzasadnione potrzebą 

wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie; 

6)   pracodawcom - przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy związanej z wychowaniem, 

edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w zakresie 

uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym Rejestrze; 

7)   innym organizatorom - przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w 

zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym Rejestrze; 

<7a) Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 – w 

zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie;> 

8)   każdej osobie - w zakresie uzyskania informacji, czy jej dane są zgromadzone w tym 

Rejestrze. 

[Art. 16. 

Dane z Rejestru publicznego są dostępne bez ograniczeń oraz publikowane na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.] 

 

<Art. 16. 

Dane z Rejestru publicznego oraz Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa 

Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności 

seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o 

wpisie w Rejestrze, są dostępne bez ograniczeń oraz publikowane na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.> 

 

Art. 18. 

1. Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, usuwa się z Rejestru, 

jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o: 

1)   zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 Kodeksu karnego; 

2)   zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii; 

3)   przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo 

uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania; 

4)   stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze. 
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<1a. Dane o osobie ujętej w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja 

do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności 

seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie 

o wpisie w Rejestrze, usuwa się z tego rejestru po otrzymaniu zawiadomienia 

o prawomocnym orzeczeniu w przedmiocie wykreślenia danych o tej osobie z 

Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 

wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.> 

2. Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, usuwa się z Rejestru 

po upływie terminu określonego w art. 68 § 4 Kodeksu karnego, po otrzymaniu 

zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego albo po 

otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, wobec której 

umorzono postępowanie karne, jednocześnie orzekając środek zabezpieczający, usuwa się 

z Rejestru z upływem 3 lat od dnia uchylenia środka zabezpieczającego albo po 

otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, usuwa się z Rejestru 

po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, albo po upływie 10 lat od 

dnia: 

1)   ukończenia 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki 

wychowawcze, z wyjątkiem przypadków gdy: 

a)  środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia 

wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym, 

b)  wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez 

nieletniego 21. roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej 

służby wojskowej, zasadniczej służby w obronie cywilnej albo służby zastępczej; 

2)   upływu terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich; 

3)   ukończenia 21. roku życia przez sprawcę czynu karalnego, w przypadku gdy w 

miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie 

art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

5. Dane osoby zmarłej usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o jej zgonie. 
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6. Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1, oraz dane o osobie ujętej w 

Rejestrze publicznym, o której mowa w art. 6 ust. 2, usuwa się z Rejestru lub z Rejestru 

publicznego po otrzymaniu zawiadomienia o: 

1)   przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia 

danych o tej osobie w Rejestrze lub Rejestrze publicznym; 

2)   uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o tej osobie w Rejestrze 

lub Rejestrze publicznym. 

Art. 21. 

1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej 

działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich 

lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są 

obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z 

dostępem ograniczonym<lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa 

Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała 

postanowienie o wpisie w Rejestrze>. 

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane przed dopuszczeniem 

do działalności, o której mowa w ust. 1, rodziny małoletniego lub osoby znanej rodzicom 

małoletniego osobiście i wykonywanej w stosunku do własnych małoletnich dzieci lub 

małoletnich dzieci znajomych. 

3. Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby 

niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku oraz wspólnie zamieszkujące i 

gospodarujące. 

 

 

 

 


